РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
- Савјет за привреду, запошљавање,
финансије и буџет –
Број: 08/15
Дана: 27.05.2015. године

ЗАПИСНИК
са сједнице Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет
одржане 27.05.2015. године

Дана 27.05.2015. године са почетком у 11,00 часова, у сали 137/I Градске управе града Бањалука,
одржана је осма сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет, који је образован рјешењем
Градоначелника број: 12-Г-1994/14 од 09.04. и 20.06.2014. године.
Сједници је присуствовало 10 чланова Савјета, а оправдано одсуство најавили су: Јасна Бркић, Горан
Рачић, Маринко Умићевић, Ранко Барош и Срђан Шупут, те Драган Праштало, Војин Мијатовић, Небојша
Нинић и Милован Ђурић који нису најавили свој изостанак.
Поред чланова Савјета, као извјестиоци сједници су присуствовали: Ново Грујић (ЈП „Деп-от“), Недељко
Милаковић („Градско гробље“ Ј.К. а.д.), Ведран Митровић (ЈП „Аquana“ д.о.о.), Гордана Глоговац („Водовод“
а.д.) и Мићо Миловановић („Топлана“ а.д.).
Записник је водила Татјана Дукић.
Градоначелник је у уводној ријечи поздравио присутне и истакао да је град Бањалука прошао кроз један
значајан процес након којег је на III Јадранском конгресу посвећеном промоцији инвестиционих дестинација
на југоистоку Европе добијен BFC SEE сертификат као међународно признање да смо наведени процес
успјешно прошли и да смо процедуре и активности ускладили са BFC стандардима. Међутим, добијање
сертификата је само почетак наших активности, које сад треба наставити како би уредили пословни амбијент
са крајњим циљем привлачења што више инвестиција у град Бањалуку.
Потом је предложио сљедећи:

ДНЕВНИ

РЕД

1. Разматрање и усвајање записника са анализом закључака донесених на претходној сједници
Савјета, одржаној 14.04.2015. године
2. Разматрање Информације о пословању ЈП „Деп-от“ Бањалука, у 2014. години
Извјестилац: представник ЈП „Деп-от“-а
3. Разматрање Извјештаја о пословању ЈП „Aquana“ д.о.о Бањалука, за 2014. годину
Извјестилац: представник ЈП „Aquana“ д.о.о
4. Разматрање Плана пословања ЈП „Aquana“ д.о.о. Бањалука, са Програмом инвестиција за 2015. г.
Извјестилац: представник ЈП „Aquana“ д.о.о
5. Разматрање Информације о пословању „Градског гробља“ Ј.К. а.д. Бањалука, у 2014. години
Извјестилац: представник „Градског гробља“ Ј.К. а.д.
6. Разматрање Информације о Плану пословања „Градског гробља“ Ј.К. а.д. Бањалука за 2015. годину
Извјестилац: представник „Градског гробља“ Ј.К. а.д.
7. Разматрање Информације о мјерама и активностима на припреми гријне сезоне, 2015/2016. година
Извјестилац: представник „Топлане“ а.д.
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8. Разматрање Информације о пословању „Топлане“ а.д. Бањалука, у 2014. години
Извјестилац: представник „Топлане“ а.д.
9. Разматрање Информације о плану пословања „Топлане“ а.д. Бањалука, за 2015. годину
Извјестилац: представник „Топлане“ а.д.
10. Разматрање Информације о пословању „Водовода“ а.д. Бањалука, у 2014. години
Извјестилац: представник“Водовода“ а.д.
11. Разматрање Информације о плану пословања „Водовода“ а.д. Бањалука, за 2015. годину
Извјестилац: представник“Водовода“ а.д.
Након што је констатовано да на сједници присуствује довољан број чланова, тј. да је обезбјеђен
кворум, приступило се разматрању предложених тачака.
AD-1
Раденко Комљеновић је појаснио да је на претходној сједници Савјета практично усвојен само један
закључак у вези Плана рада Градске развојне агенције, којим је предложено да исти треба ускладити са актима
Градоначелника те је План управо због тога је повучен са Скупштине, и биће упућен на наредну сједнуцу.
Због наведеног сматрао је непотребним да се наведени План рада разматра поново на Савјету за привреду, с
обзиром да није било значајнијих измјена.
Констатовано је да је записник са претходне сједнице Савјета одржане 14.04.2015. године, једногласно
усвојен.

АД-2 и АД-3

Савјет је дао једногласну подршку Информацији о пословању ЈП „Деп-от“ Бањалука, у 2014.
години, уз сљедеће закључке:
1. Задужује се Одјељење за привреду да у сарадњи са менаџментом „Деп-от“-а у наредних 10 дана
организује и припреми састанак са начелницима општина оснивача овог предузећа и
директорима предузећа на тему „Изналажење начина рјешавања дугова према ДЕП-от-у“,
2. Задужује се Одјељење за привреду, Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове
саобраћаја и менаџмент „Деп-от“-а да у сарадњи са Министарством за просторно уређење,
грађевинарство и екологију израде приједлог рјешења о именовању стручног тима који ће
припремити полазну основу у циљу доношења одлуке о будућем начину збрињавања отпада,
како би се утврдило да ли проширивати постојећу депонију или уводити нове технологије за
рециклирање отпада. Приједлог је да један од чланова наведеног тима буде и представник
Савјета за привреду.

АД-4 и АД-5

Kонстатовано је да је Извјештај о пословању ЈП „Aquana“ д.о.о Бањалука, за 2014. годину и План
пословања ЈП „Aquana“ д.о.о. Бањалука, са Програмом инвестиција за 2015. годину једногласно
усвојен, уз закључак да се задужује Одјељење за привреду, Одсјек за локални економски развој (са
становишта изналажења извора финансирања овог пројекта), менаџмент „Aquane“ и Одјељење за
комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја да у року од 30 дана анализирају наведени
пројекат, изнађу планска рјешења и предложе мјере за приступању реализације 2. и 3. фазе изградње
„Aquane“ и дефинисања њеног коначног статуса.
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АД-6 и АД-7

Савјет је подржао Информацију о пословању „Градског гробља“ Ј.К. а.д. Бањалука, у 2014. години и
Информацију о Плану пословања „Градског гробља“ Ј.К. а.д. Бањалука за 2015. годину уз закључак да
се задужује Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја да у року од 15 дана одржи
састанак са представницима „Градског гробља“ и припреме нацрт Одлуке за гробна мјеста посебних
признатих јавних особа и грађана.

АД- 7, 8 и 9

Констатовано је да су Информација о мјерама и активностима на припреми гријне сезоне, 2015/2016.
година, Информација о пословању „Топлане“ а.д. Бањалука, у 2014. години, Информација о плану
пословања „Топлане“ а.д. Бањалука, за 2015. годину једногласно усвојене уз сљедеће закључке:
1. Обавезује се менаџмент „Топлане“ а.д. да проведе све активности на провођењу планираног
ремонта и предузме мјере за благовремену набавку мазута и дрвне сјечке, као и да створи све
предуслове за успјешан старт гријне сезона 2015/2016. године.
2. Изградњом рејонских котловница у 2014. години, мазут је дјелимично супституисан дрвном
сјечком. Даљње супституисање мазута другим енергентима битан је услов самоодрживости
„Топлане“.
3. У циљу благовремене набавке енергента и што квалитетније испоруке топлотне енергије у 2015.
години, „Топлани“ а.д. је неопходна помоћ и подршка града Бањалука и Владе Републике
Српске.

АД-10 и 11

Савјет аз привреду је једногласно подржао Информацију о пословању „Водовода“ а.д. Бањалука, у 2014.
години и Информацију о плану пословања „Водовода“ а.д. Бањалука, за 2015. годину, уз закључак да се
обавезује руководство „Водовода“ да даље ради на смањењу губитака воде, на повећању прикључака
(конзума) тамо гдје су створени услови кроз градњу нових водоводних система.

Сједница Савјета за привреду, запошљавање, финансије и буџет је завршена у 14,10 часова.

Записник водила:
Татјана Дукић

ПРЕДСЈЕДНИК
САВЈЕТА ЗА ПРИВРЕДУ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Гаврановић, дипл. правник, с.р.

